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DECRETO Nº 29, de 22 de agosto de 2022. 
 
Regulamenta os critérios e procedimentos para a realização de processo 
seletivo para a função de Diretor Escolar do Sistema Municipal de 
Educação – SME e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 59, incisos V da Lei Orgânica Municipal, de 13 de 
fevereiro de 1997, bem como do art. 6º, inciso XI e do art. 36 da Lei 
Municipal nº. 240, de 11 de novembro de 2011, e, 
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, ao definir no seu artigo 
206, a gestão democrática do ensino público; 
 
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal 9.394/1996), art. 3º, inciso VIII, que trata da gestão democrática 
no ensino público; 
  
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 
13.005/2014), e o Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 
303/2015), no que tange à gestão democrática; 
 
CONSIDERANDO a Nota nº 03/2022/CONSELHOS 
FUNDEB/CGINF/GAB/SEB/SEB/MEC, que preceitua que os critérios de 
escolha da gestão escolar devem viabilizar a gestão democrática nas 
escolas; 
 
CONSIDERANDO o compromisso com a educação de qualidade social, 
inclusiva, democrática e participativa, com seus alicerces nos direitos e 
valores humanos; 
 
CONSIDERANDO o compromisso das escolas e das famílias, e assim, a 
parceria com os diversos setores da sociedade civil e a intersetorialidade, 
para o desenvolvimento da educação municipal; 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. A investidura nas funções de Diretor das Escolas da Rede 
Municipal, previstas na Lei Complementar Municipal nº. 02/2005, dar-se-á 
através de processo seletivo, com critérios definidos na presente norma. 
 
Art. 2º. O Processo Seletivo será precedido da divulgação de edital, 
publicado pelo Secretário(a) Municipal de Educação, no qual constarão 
todos os critérios que serão levados em consideração para a seleção, 
garantindo-se a transparência, a publicidade e a impessoalidade de tal 
processo seletivo.  
 
Art. 3º. Para participar do processo seletivo pleiteando a ocupação do 
cargo/função de Diretor Escolar o candidato deverá obedecer aos 
seguintes critérios técnicos: 
 
I – Possuir curso superior em Pedagogia e/ou outra licenciatura plena na 
área da Educação, com pós-graduação em Gestão Escolar; 
 
II – Experiência comprovada de 2 (dois) anos de docência no magistério; 
 
III – Ser professor da rede municipal de ensino, ter cumprido o estágio 
probatório, se for servidor efetivo; 
 
IV – Comprovar a disponibilidade para o exercício do cargo, mediante 
comprobação de não acumulação de cargo público, por meio de 
declaração ou certidão. 
 
V – Não ter sofrido sanção administrativo-disciplinar no serviço público, 
em nenhum dos entes ou níveis da Administração Pública; 
 
VI – Não ter condenação em processo criminal, com sentença transitada 
em julgado; 
 
VIl – Não ocupar cargo eletivo. 
    

CAPITULO II 
DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art. 4º. A inscrição do candidato no processo seletivo se dará da seguinte 
forma: 
 
I – Preenchimento do formulário de inscrição, disponibilizado pela pela 
Secretaria Municipal de Educação; 

 
 
II – Documentos pessoais (RG, CPF, Comprovante de Residência, Título de 
Eleitor, Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP); 
 
III – Curriculum Vitae (link curriculum lattes) com comprovantes (diplomas e 
certificados);  
 
 
IV – Declaração de experiência em sala de aula; 
 
V – Apresentação de um Plano de Gestão Escolar; 
 
VI – Cópia do último contracheque, em sendo servidor do quadro efetivo. 
 

CAPITULO III 
DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 
Art. 5º. O processo seletivo se dá em três etapas: 
 
I – Prova objetiva;  
II – Avaliação do Curriculum Vitae; 
III – Entrevista na qual será avaliada a experiência profissional do candidato 
e o plano de gestão apresentado. 
 
§ 1º. O processo seletivo será conduzido por uma comissão constituída por 
três (03) membros, com elevada experiência na área, nomeada em portaria 
específica pela Chefia do Poder Executivo. 
 
§ 2º. A avaliação curricular e a entrevista serão realizadas pela Comissão 
citada no artigo anterior, levando em consideração critérios objetivos 
previstos no edital de seleção. 
 
§ 3º. A entrevista versará sobre experiência profissional do candidato e sua 
compatibilidade com as atribuições da função que irá exercer, bem como 
sobre o plano de gestão apresentado, com esquema de pontuação também 
delimitado do edital de seleção. 
 
 
 
§ 4º. A não entrega da documentação exigida, e/ou desistência ou o não 
comparecimento à entrevista, implicará em eliminação automática do 
candidato. 
 
§ 5º. A finalidade do processo seletivo será avaliar a seguintes 
competências do candidato: 
 
a) A coordenação da organização escolar nas dimensões político-
institucional, pedagógica, administrativo-financeira, pessoal e relacional, 
construindo coletivamente o projeto pedagógico da escola e exercendo uma 
gestão orientada por princípios éticos, com equidade e justiça; 
 
b) A configuração da cultura organizacional com a equipe, na perspectiva 
de um ambiente escolar produtivo, organizado e acolhedor, centrado na 
excelência do ensino e da aprendizagem; 
 
c) A segurança no cumprimento da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 
todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito, bem como o 
cumprimento da legislação e das normas educacionais; 
 
d) A valorização do desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, 
promovendo, em articulação com a rede ou sistema de ensino, formação e 
apoio com foco nas competências gerais dos docentes, assim como nas 
competências específicas vinculadas às dimensões do conhecimento, da 
prática e do engajamento profissional, conforme a BNCC – Formação 
Continuada, proporcionando condições de atuação com excelência; 
 
e) A coordenação da construção e implementação da proposta pedagógica 
da escola, engajando e corresponsabilizando todos os profissionais da 
instituição por seu sucesso, aplicando conhecimentos teórico-práticos que 
impulsionem a qualidade da educação e o aprendizado dos estudantes e 
(re)orientando o trabalho educativo por evidências, obtidas através de 
processos contínuos de monitoramento e de avaliação; 
 
f) A realização da gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros, 
garantindo o funcionamento eficiente e eficaz da organização escolar, 
identificando e compreendendo problemas, com postura profissional para 
solucioná-los; 
 
g) A busca por soluções inovadoras e criativas para aprimorar o 
funcionamento da escola, criando estratégias e apoios integrados para o 
trabalho coletivo, compreendendo sua responsabilidade perante os 
resultados esperados e desenvolvendo o mesmo senso de 
responsabilidade na equipe escolar; 
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h) A integração da escola com outros contextos, com base no princípio da 
gestão democrática, incentivando a parceria com as famílias e a 
comunidade, incluindo equipamentos sociais e outras instituições, 
mediante comunicação e interação positivas, orientadas para a 
elaboração coletiva do projeto pedagógico da escola e sua efetivação; 
 
i) O exercício da empatia, do diálogo e da mediação de conflitos e da 
cooperação, além de desenvolver na escola ações orientadas para a 
promoção de um clima de respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo 
nos locais de aprendizagem; 
 
j) A ação e incentivo pessoal e coletivo, com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência, abertura a diferentes opiniões e concepções 
pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, refletidos no ambiente 
de aprendizagem. 
 

CAPITULO IV 
DA APROVAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU NOMEAÇÃO 

 
Art. 6º. O resultado das etapas do processo seletivo será publicado em 
meio oficial de divulgação previsto no Edital de Seleção, com convocação 
para as etapas posteriores.  
 
Art. 7º. O(A) candidato(a) aprovado(a) será nomeado(a) ou designado(a) 
por ato da Chefia de Poder Executivo Municipal, na forma da Lei, e este 
será de imediato empossado no cargo a que concorreu. 
 

CAPITULO V 
DO MANDATO 

 
Art. 8º. O(A) escolhido(a) será nomeado para um mandato de quatro (4) 
anos, podendo ser reconduzido ou não, desde que obedecidos os critérios 
previstos no artigo seguinte.  
 
Art. 9º. A recondução dependerá de um estudo avaliativo de desempenho, 
realizado por parte da Secretaria Municipal de Educação, no qual deverá 
serão avaliados objetivamente: 
 
I – Forma de promover a administração de pessoal e os recursos materiais 
e financeiros da Escola; 
 
II – Acompanhamento e zelo pelo cumprimento da legislação e normas 
educacionais emitidas pela Secretaria Municipal de Educação e demais 
órgãos executores das políticas públicas para a educação; 
 
III – Promoção e articulação com os alunos, suas famílias e a comunidade, 
criando processos de integração entre todos; 
 
IV – Acompanhamento no processo de desenvolvimento e da 
aprendizagem do estudante; 
 
V – Melhoria no índice de desenvolvimento da educação básica de sua 
unidade escolar. 
 
Parágrafo Único. Em caso de requerimento do nomeado para sua 
recondução, a Secretaria Municipal de Educação divulgará Edital com os 
mecanismos/instrumentos que serão utilizados para a realização da 
avaliação prevista neste artigo. 
 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com 
implementação de suas medidas a partir do exercício de 2023.  
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

DECRETO Nº 30, de 22 de agosto de 2022. 
 
Convoca servidores com sessenta anos ou mais para apresentação de 
informações sobre aposentadoria e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 59, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 13 de 
fevereiro de 1997, e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de averiguar de forma contínua a 
acumulação de cargos públicos, nos moldes do art. 37, XVI e art. 40, 

ambos da Constituição vigente e conforme recomendação do Tribunal do 
Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e do Ministério Público de Contas 
(MPC); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização funcional dos quadros do 
Poder Executivo Municipal; 
 
CONSIDERANDO que o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS 
não realiza comunicação de aposentadoria dos servidores ao Município;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Os servidores com 60 (sessenta) anos ou mais deverão comparecer 
à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD entre os dias 08 e 23 de 
setembro de 2022, no horário de expediente do órgão, para apresentarem 
documentação comprobatória de situação de aposentadoria, caso 
existente. 
 
 
Parágrafo Único. Caso o servidor com mais de 60 (sessenta) anos ainda 
não esteja aposentado, deverá declarar por escrito que não recebe 
benefícios do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, no mesmo 
prazo. 
 
Art. 2º. Os servidores que deverão comparecer para apresentação da 
documentação descrita no artigo anterior são os que se encontram listados 
no anexo único deste Decreto. 
  
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
 

ANEXO ÚNICO 
LISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM 60 (SESSENTA) ANOS 

OU MAIS QUE DEVERÃO COMPARECER À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD POR CONVOCAÇÃO DESTE 

DECRETO 
 

1. AILDA DE BARROS AGOSTINHO 
2. ANTONIO GOMES SOBRINHO 
3. DOMINGOS SÁVIO DA SILVA 
4. ENÓI DA CRUZ BEZERRA 
5. GLÓRIA DE FÁTIMA ASSIS SOUZA 
6. IRACEMA BARBOSA DE BARROS 
7. JOÃO GONÇALVES DA SILVA 
8. JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA 
9. JOSEFA DALVA DE FARIAS FERREIRA ANDRADE 
10. JOSEFA DE SOUZA SILVA 
11. JOSEFA FERREIRA DE MACEDO 
12. LUCIEUDA RODRIGUES DE ARAÚJO 
13. LUCIMAR ANTONIA SALES 
14. MARGARIDA MARIA ALACOQUE HENRIQUES FLORÊNCIO 
15. MARIA ANITA ANDRADE 
16. MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO 
17. MARIA DA PENHA ENÉAS SOUZA 
18. MARIA DE JESUS FARIAS FERREIRA BRITO 
19. MARIA DO CARMO LIRA 
20. MARIA DO SOCORRO VIEIRA 
21. MARIA LÓZIA DE LIRA 
22. MARINALVA TORRES CAVALCANTE 
23. MARIVALDA MARIA DA SILVA 
24. MARLENE ALVES DA SILVA CAMPOS 
25. RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO 
26. RINALDO BARBOSA DE ANDRADE 
27. SEBASTIANA BEZERRA PEREIRA 
28. VALDEMAR HENRIQUE DE ANDRADE 
29. VERÔNICA BARBOSA DA SILVA 

 

 
Lei Complementar Municipal Nº. 16, de 22 de agosto de 2022 
 
Altera o Art. 18 do Código Tributário Municipal – CTM e dá outras 
providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar. 
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Art. 1°. O artigo 18 da Lei Complementar nº 012/2018 (Código 

Tributário Municipal – CTM) passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 18 - As alíquotas aplicadas a base de cálculo do IPTU são as 
seguintes: 

 
I – Para Imóvel Predial: 0,5% (meio por cento); 
II – Para Imóvel Territorial: 1% (um por cento).” (NR) 
 
Art. 2º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Lei Municipal Nº. 420, de 08 de agosto de 2022 
 
Dispõe sobre a delimitação da área urbana da sede do Município de Barra 
de Santana e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. A área urbana da sede do Município de Barra de Santana 
compreende as seguintes coordenadas geográficas: 
 
A: 7°31’04’’S - 35°59’49’’W – D: 7°31’16’’S - 36°00’05’’W 
B: 7°31’16’’S - 35°59’31’’W – E: 7°31’25’’S - 36°00’03’’W 
C: 7°31’27’’S - 35°59’22’’W – F: 7°31’44’’S - 35°59’42’’W 
 
Parágrafo único. Fica determinado como Anexo Único da presente Lei o 
Laudo de Determinação da Área Urbana de Barra de Santana/PB. 
 
Art.  2º. Revogam-se as disposições legais em contrário.  
 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos retroativos a 29 de abril de 1994.  
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 08 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

Lei Municipal Nº. 421, de 08 de agosto de 2022 
 
 
Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher do município de Barra de Santana e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a reestruturar o 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Barra de Santana – 
COMDIMBASA, que passa a vigorar com a seguinte nomenclatura: 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM de Barra de Santana, 
Estado da Paraíba. 
 
Art. 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM se constitui 
como um órgão colegiado permanente, paritário, de caráter consultivo, 
propositivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, com o objetivo de 
assegurar a participação popular e propor diretrizes de ação municipal 
voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle social 
de políticas públicas de igualdade entre todos os gêneros. 
 
Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM 
comporá a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Humano – SMDH. 
 

Seção I 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher: 

 
I – Elaborar seu regimento; 
II – Promover a política global, visando eliminar as discriminações que 
atingem a mulher, possibilitando sua integração e promoção como cidadã 
em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural; 

III – Formular diretrizes e promover políticas, em todos os níveis da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, visando à eliminação das 
discriminações que atingem à mulher; 
IV – Criar instrumentos concretos que assegurem a participação da mulher 
em todos os níveis e setores da atividade municipal, ampliando sua atuação 
e gerando alternativas de emprego para as mulheres; 
V – Estimular, apoiar e desenvolver estudos, projetos e debates relativos à 
condição da mulher, bem como propor medidas ao governo, objetivando 
eliminar toda e qualquer forma de discriminação; 
VI – Auxiliar e acompanhar os demais órgãos e entidades da Administração, 
no que se refere ao planejamento e execução de programas e ações 
referentes à mulher; 
VII – Promover intercâmbios e convênios com instituições e organismos 
municipais, estaduais, nacionais e estrangeiros, de interesse público ou 
privado, com a finalidade de implementar as políticas, medidas e ações 
objeto deste Conselho; 
VIII – Estabelecer e manter canais de relação com os movimentos de 
mulheres, apoiando o desenvolvimento das atividades dos grupos 
autônomos; 
VIII – Realizar campanhas educativas de combate e conscientização sobre 
a violência contra a mulher; 
IX – Propor a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e 
fiscalizar sua execução, além de estimular a criação de serviços de apoio 
às mulheres vítimas de violência; 
X – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação e de convenções 
coletivas que assegurem e protejam os direitos da mulher; 
XI – Receber denúncias relativas à questão da mulher e encaminhá-las aos 
órgãos competentes, exigindo providências efetivas; 
XII – Prestar assessoria ao Poder Executivo, acompanhando a elaboração 
das políticas públicas, programas e ações dirigidas às mulheres 
especialmente nas áreas de: 

a) Atenção integral à saúde da mulher; 
b) Assistência social; 
c) Prevenção à violência contra a mulher; 
d) Assistência e abrigo às mulheres vítimas de violência; 
e) Educação e formação; 
f) Trabalho; 
g) Habitação; 
h) Planejamento urbano; 
i) Lazer e cultura. 

XIII – Aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Regimento 
Interno, o cadastramento de entidades de proteção ou de atendimento às 
mulheres que pretendam integrar o Conselho; 
XIV – Elaborar, aprovar e alterar o Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher; 
XV – Participar da elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas de 
Direitos das Mulheres em consonância com as conclusões das 
Conferências Municipal/Estadual/Nacional e com os Planos e Programas 
contemplados no orçamento público; 
XVI – Organizar a Conferência Municipal de Políticas Públicas para 
Mulheres. 
 

Seção II 
DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM será 
constituído por 10 (dez) membros titulares de forma paritária entre o poder 
público municipal e a sociedade civil organizada, através das seguintes 
representações: 
 
I – Representantes do Poder Público: 
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social; 
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer; 
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo e Articulação 
Política;  
 
II – Representantes da sociedade civil organizada: 
a) 01 (um) representante do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais no município; 
b) 01 (um) Sindicato dos Funcionários Públicos de Barra de Santana; 
c) 01 (um) representante das denominações religiosas instaladas no 
município; 
d) 01 (um) representante das trabalhadoras com política de atendimento e 
promoção de direitos das mulheres no município; 
e) 01(um) representante de serviços que promovam ações de atendimento 
à violação dos direitos das mulheres; 
  
Parágrafo único. O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
 

Seção I 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM se 
organizará de acordo com seu Regimento Interno, assegurando-se a 
periodicidade regular e a publicidade de suas reuniões. 
 
Art. 6º. O Poder Executivo dotará o CMDM de meios físicos, materiais e 
de recursos humanos que permitam o desempenho pleno de suas 
funções, bem como a identificação dos conselheiros, através da Portaria 
de nomeação específica para tal. 
 
Art. 7º. O Poder Executivo deverá providenciar a reestruturação do CMDM 
no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 
 
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições contrárias, em especial aquelas contidas na da Lei Municipal 
nº 200/2009. 
  
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 08 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Lei Municipal Nº. 422, de 08 de agosto de 2022. 
Iniciativa do Poder Legislativo 
 
Declara patrimônio histórico-cultural imaterial do município de Barra de 
Santana a Festa de Senhora Sant’Anna e São Joaquim e dá outras 
providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica a Festa da Padroeira do Município de Barra de Santana 
(Festa de Sant’Anna e São Joaquim) e suas manifestações culturais 
correlatas declaradas como Patrimônio Imaterial, devendo fazer parte do 
acervo histórico e cultural para todos os fins. 
 
Parágrafo único. Entende-se como Patrimônio Histórico-Cultural Imaterial 
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
junto com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural 
identitário. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração 
em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos com 
função de seu ambiente, de sua integração com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana, em conformidade com o Art. 2º da Convenção para 
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003). 
 
Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 
Juventude – SECULT responsável por promover o resgate das 
manifestações inerente à Festa de Sant’Anna e São Joaquim, 
preservando os festejos e as diversas formas destas manifestações 
cultuais e populares que estão diretamente ligadas à sua realização. 
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 08 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Vereadores-autores: Cleocélio Nazareno Barreto e  

José Selso Chagas Gomes 
Vereador Subscritor: David Abílio Barbosa 

 

Lei Municipal Nº. 423, de 08 de agosto de 2022. 
Iniciativa do Poder Legislativo 
 
Institui a Semana Municipal de Incentivo à Poesia nas escolas da rede 
pública do município de Barra de Santana e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica instituída a “Semana Municipal de Incentivo à Poesia” nas 
escolas da rede pública de ensino do município de Barra de Santana/PB. 

 
Parágrafo único. As ações serão desenvolvidas anualmente no mês de 
outubro, em alusão ao Dia Nacional da Poesia, celebrado em 31 de outubro. 
 
Art. 2º. A presente Lei tem a finalidade de proporcionar aos alunos da rede 
pública de ensino do município: 
 

I. Conhecimento sobre a importância da poesia no aprendizado; 
II. Estímulo à leitura e a produção de textos; 
III. Realização de palestras e atividades pedagógicas envolvendo a 

poesia com professores, poetas locais e regionais; 
IV. Promoção de ações educativas alusivas ao assunto; 
V. Despertar nos alunos ideias nas elaborações de projetos 

culturais; 
VI. Incentivo ao surgimento de novos artistas e poetas populares; 

VII. Agregamento aos estudos de um novo conhecimento cultural e, 
sobretudo, tipicamente nordestino. 

 
Art. 3º. As escolas poderão optar pela prática das seguintes ações em sala 
de aula ou fora dela: 
 

I. Palestras; 
II. Estudos e debates; 
III. Trabalhos com cordéis, poemas e obras literárias; 
IV. Ações interativas que objetivem a aprendizagem com a poesia; 
V. Visitas e outras atividades formativas, a critério da escola. 

 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 08 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Vereador-autor: Cleocélio Nazareno Barreto 
Vereador Subscritor: David Abílio Barbosa 

 

 Lei Municipal Nº. 424, de 22 de agosto de 2022. 
 
Dispõe sobre a planta genérica de valores, estabelece os critérios de 
apuração do valor venal dos imóveis cadastrados no município e dá outras 
providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica aprovada a Planta Genérica de Valores – PGV do Município de 
Barra de Santana/PB, que passa a viger de acordo com esta Lei. 
 
Art. 2º. Os valores de metro quadrado (m²) dos terrenos são os constantes 
da Tabela 01 anexa. 
 
Parágrafo único. No caso de ocorrência de imóveis não cadastrados ou 
com valor não estabelecido na Tabela 01, seu valor será fixado por 
avaliação especial determinada pela Prefeitura do Município, levando em 
conta valores equivalentes aos imóveis lindeiros ou confinantes, guardadas 
as diferenças físicas. 
 
Art. 3º. Os valores de metro quadrado (m²) de edificação são os constantes 
da Tabela 02 anexa, estabelecidos em função do tipo e padrão construtivo 
da edificação. 
 
Art. 4º. O cálculo do valor venal dos imóveis corresponderá à soma do valor 
do terreno com o valor das edificações, caso existam. 
 
Art. 5º. O valor do terreno resulta da multiplicação de sua área total pelo 
valor do metro quadrado constante da Tabela 01 e pelos fatores de 
correção, aplicáveis conforme as circunstâncias peculiares ao imóvel, 
sendo expresso pela seguinte fórmula: 
 
VT      =  AT  x  V M²T  x  FC, onde: 
 
VT    = Valor do terreno; 
AT    = Área do terreno; 
VM²T    = Valor do metro quadrado do terreno; 
FC    = Fatores de correção do valor do terreno. 
 
Parágrafo único. No cálculo do valor dos terrenos serão aplicados os fatores 
de correção constantes na Tabela 01. 
 
Art. 6º. O valor do metro quadrado de terreno, referido no artigo anterior, é: 
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I – o do logradouro onde se situa o imóvel; 
II – o do logradouro ao qual tenha sido atribuído maior valor, nos casos 
em que o terreno possua duas ou mais frentes; 
III – o logradouro que lhe dá acesso, no caso de terreno encravado, ou o 
do logradouro ao qual tenha sido atribuído maior valor, em havendo mais 
de um logradouro de acesso. 
 
Art. 7º. Para os terrenos com área superior a 5.000 m² (cinco mil metros 
quadrados), não loteados ou desmembrados (gleba) poderá, na forma de 
regulamento, ser utilizado para o valor do terreno, o valor da terra nua 
divulgado por institutos ou órgãos oficiais. 
 
Art. 8º. Nos casos singulares de lotes particularmente valorizados, em 
virtude de sua localização ou qualquer outro fator, ou desvalorizados, em 
virtude de forma extravagante, conformação topográfica desfavorável, 
passagens de córregos, inundações periódicas ou causas semelhantes, 
onde a aplicação dos processos estatuídos nesta Lei possa conduzir, a 
juízo da Prefeitura, a tratamento fiscal injusto ou inadequado, seu valor 
será fixado por avaliação especial determinada pela Prefeitura do 
Município. 
 
Art. 9º. No cálculo do valor de terrenos nos quais tenham sido construídos 
prédios compostos de unidades autônomas, além dos fatores de correção 
aplicáveis de conformidade com as circunstâncias, determinar-se-á, ainda, 
a cota parte ideal do terreno para cada unidade. 
 
Art. 10. O valor das edificações obter-se-á mediante a multiplicação das 
áreas construídas pelos correspondentes valores do metro quadrado de 
construção, constantes da Tabela 02, conforme a fórmula: 
 
VE = Área da Edificação x Valor do metro quadrado de construção da 
Edificação 
 
Art. 11. As   áreas   construídas serão obtidas através da medição dos 
contornos externos das paredes ou pilares, computando-se também as 
superfícies denominadas “terraços” cobertos de cada pavimento.   
 
Art. 12. O valor básico do metro quadrado das edificações principais será 
obtido pelo enquadramento das edificações num dos tipos e padrões 
construtivos onde houver a maior coincidência ou predominância entre as 
características relacionadas e os aspectos construtivos e materiais de 
construção existentes na edificação avaliada. 
 
§ 1º. Os tipos para efeito de enquadramento das edificações ficam assim 
caracterizados: 
 
I – Edificação do tipo Casa/Sobrado: edificações projetadas para serem 
utilizadas como moradia. São as casas térreas ou sobrados 
caracterizadas por edificação residencial isolada. 
II – Edificação do tipo Apartamento: edificações que se situam em prédios 
que comportam duas ou mais residências no mesmo edifício. Em geral, 
têm mais de dois pavimentos. 
III – Edificação do tipo Comércio/ Serviços: edificações projetadas para 
serem utilizadas como lojas comerciais ou, eventualmente, determinados 
tipos de prestação de serviços. 
IV – Edificação do tipo Galpão/Indústria: São edificações suportadas por 
pilares, vedação em pelo menos dois lados, destinadas normalmente a 
fins industriais, prestação de serviços ou a depósitos. Compreendem 
barracões de vários tipos e com características que variam desde o 
barracão sem ferro, paredes e pisos, até os barracões com acabamento 
semelhantes ao tipo loja já descrito, além dos pavilhões construídos para 
fins industriais especializados, tendo acabamentos e estruturas próprias 
para apoios, fixação de máquinas e instalações de vários gêneros com ar 
condicionado, iluminação artificial fluorescente, sistemas de ventilação 
aperfeiçoados etc. 
V – Edificação do tipo Telheiro: Os telheiros são edificações com estrutura 
de alvenaria, madeira ou metal, aberta total ou parcialmente em pelo 
menos três de suas faces.  
VI – Edificação de Outros Tipos: edificações não enquadradas nos tipos 
anteriores. São os casos de escolas, hospitais e similares, postos de 
serviços, teatros, cinemas, templos religiosos etc. 
 
§ 2º. Para determinação do valor básico do metro (m²) de edificação, as 
mesmas serão enquadradas nos seguintes Padrões Construtivos: 
 
§ 3º. Os padrões construtivos para efeito do enquadramento das 
edificações ficam assim caracterizados: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Tipo Padrão Construtivo 

1. Casa/Sobrado 

1a. Precário 
1b. Popular 
1c. Médio 
1d. Bom 
1e. Luxo 

2. Apartamento 

2a. Precário 
2b. Popular 
2c. Médio 
2d. Bom 
2e. Luxo 

3. Comércio / 
Serviços 

3a. Precário 
3b. Popular 
3c. Médio 
3d. Bom 
3e. Luxo 

4. Galpão / 
Indústria 

4a. Popular 
4b. Médio 
4c. Bom 

5. Telheiro 
5a. Popular 
5b. Bom 

6. Outros 

6a. Precário 
6b. Popular 
6c. Médio 
6d. Bom 
6e. Luxo 

 
 
I – Tipo Construtivo: Casa/Sobrado Padrão Construtivo: 1 – Precário 

Construídas aparentemente sem preocupação com projeto ou 
utilização de mão de obra qualificada. Na maioria das vezes são construídas 
em etapas, compondo uma série de cômodos sem funções definidas, 
podendo ocupar a totalidade do terreno e ter mais de um pavimento, 
utilizando alvenaria e estrutura de concreto improvisada. Cobertura em laje 
pré-moldada podendo ter impermeabilização por processo simples ou 
telhas de fibrocimento sobre madeiramento não estruturado, sem forro. 
Geralmente associadas à autoconstrução, apresentam pé direito aquém 
dos legalmente especificados e deficiências construtivas evidentes, tais 
como desaprumos, desníveis e falta de arremates. Fachadas sem 
revestimentos ou com chapisco, emboço ou reboco e áreas externas em 
terra batida, cimentado rústico ou sobras de materiais. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos 
essenciais e aplicação de poucos acabamentos, tais como: 

Pisos: cimentados ou revestidos com caco de cerâmica ou 
cerâmica de qualidade inferior. 

Paredes: chapisco podendo ter partes com pintura ou faixas com 
azulejos ou, ainda, sem revestimentos. 

Instalações hidráulicas: incompletas, com peças sanitárias 
simples e encanamentos eventualmente embutidos. 

Instalações elétricas: incompletas e geralmente com fiações 
aparentes. 

Esquadrias: madeira, ou ferro simples e de baixa qualidade. 
 
II – Tipo Construtivo: Casa/Sobrado Padrão Construtivo: 2 – Popular 

Construídas sem preocupação com projeto arquitetônico, 
satisfazendo distribuição interna básica, compostas geralmente de dois ou 
mais cômodos, cozinha e banheiro. Na maioria das vezes são térreas, 
erigidas em estrutura simples e alvenaria de tijolos de barro ou de blocos de 
concreto, total ou parcialmente revestida. Cobertura em laje pré-moldada 
impermeabilizada por processo simples ou telhas de cimento amianto ou 
barro sobre estrutura de madeira, podendo apresentar forros. Áreas 
externas em cimentado rústico ou revestidas com caco de cerâmica ou 
similar. Fachadas normalmente com emboço ou reboco, podendo ter pintura 
comum. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos 
básicos e pelo emprego de acabamentos de qualidade inferior, restritos a 
alguns cômodos, tais como: 

Pisos: cimentado, cerâmica ou caco de cerâmica. 
Paredes: pintura simples sobre emboço ou reboco; barra 

impermeável ou azulejo comum nas áreas molhadas, eventualmente até o 
teto. 

Forros: sem revestimentos ou pintura sobre emboço e reboco 
sobre a própria laje; ou sobre madeira comum. 

Instalações hidráulicas: mínimas, geralmente embutidas; 
aparelhos sanitários de louça comum e metais de modelo simples. 

Instalações elétricas: sumárias, em geral embutidas e com 
número mínimo de pontos de luz, interruptores e tomadas, utilizando 
componentes comuns.  

Esquadrias: madeira, alumínio com perfis econômicos e/ou ferro 
comum. 
 
III – Tipo Construtivo: Casa/Sobrado Padrão Construtivo: 3 – Médio 
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Edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou 
conjugadas de um dos lados, apresentando alguma preocupação com o 
projeto arquitetônico, principalmente no tocante aos revestimentos 
internos. Compostas geralmente de sala, dois ou três dormitórios 
(eventualmente uma suíte), banheiro, cozinha e abrigo ou garagem para 
um ou mais veículos. Estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida 
interna e externamente. Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada 
ou telhas de barro apoiadas em estrutura de madeira, com forro. Áreas 
externas com pisos cimentados ou revestidos com cerâmica comum 
podendo apresentar jardins. Fachadas normalmente pintadas a látex 
sobre emboço ou reboco, usualmente com aplicação de pedras, pastilhas 
ou equivalentes, na principal. Caracterizam-se pela utilização de materiais 
construtivos convencionais e pela aplicação de acabamentos de boa 
qualidade, porém padronizados e fabricados em série, tais como: 

Pisos: pedra comum, taco, assoalho, carpete, vinílico, 
cerâmica esmaltada. 

Paredes: pintura látex sobre massa corrida ou gesso; azulejo 
até o teto nas áreas molhadas. 

Forros: pintura sobre massa corrida na própria laje; gesso; 
madeira. 
Instalações hidráulicas: completas, atendendo disposição básica, com 
peças sanitárias e seus respectivos componentes de padrão comercial, 
podendo dispor de aquecedor individual. 

Instalações elétricas: completas e com alguns circuitos 
independentes, satisfazendo distribuição básica de pontos de luz e 
tomadas, podendo estar incluídos, pontos para telefone e televisão. 

Esquadrias: portas lisas de madeira, caixilhos de ferro, 
madeira ou de alumínio e janelas com venezianas de madeira ou de 
alumínio de padrão comercial. 
 
IV – Tipo Construtivo: Casa/Sobrado Padrão Construtivo: 4 – Bom 

Edificações em geral isoladas, podendo ser térreas ou com 
mais pavimentos, construídas atendendo a projeto arquitetônico planejado 
no tocante à disposição interna dos ambientes e a detalhes 
personalizados nas fachadas. Compostas geralmente de sala para dois ou 
mais ambientes, três ou mais dormitórios (pelo menos uma suíte), 
banheiros, lavabo social, copa, cozinha, além de dependências de serviço 
completas e garagem para dois ou mais veículos. Estrutura mista, 
cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira ou lajes maciças 
impermeabilizadas com proteção térmica. Áreas externas ajardinadas e 
pavimentadas com pedras ou cerâmicas especiais, eventualmente dotada 
de piscina ou churrasqueira. Fachadas pintadas a látex sobre massa 
corrida, textura acrílica ou com aplicação de pedras ou equivalente. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e 
acabamentos de boa qualidade, alguns fabricados sob encomenda, tais 
como: 
Pisos: assoalho; carpete de alta densidade; cerâmica esmaltada; placas 
de mármore, de granito ou similar com dimensões padronizadas. 

Paredes: pintura acrílica sobre massa corrida ou gesso; 
cerâmica, fórmica ou pintura especial nas áreas frias. 

Forros: pintura sobre massa corrida na própria laje; gesso; 
madeira. 

Instalações hidráulicas: completas e executadas atendendo a 
projetos específicos; banheiros com peças sanitárias, metais e seus 
respectivos componentes de boa qualidade, podendo ser dotados de 
sistema de aquecimento central. 

Instalações elétricas: completas e compreendendo diversos 
pontos de iluminação e tomadas com distribuição utilizando circuitos 
independentes e componentes de qualidade, inclusive pontos de telefone, 
de TV a cabo e, eventualmente, equipamentos de segurança.  

Esquadrias: madeira estruturada, ferro e/ou de alumínio, 
caracterizadas por trabalhos e projetos especiais. 
 
V – Tipo Construtivo: Casa/Sobrado Padrão Construtivo: 5 – Luxo 

Edificações em terrenos de grandes proporções, totalmente 
isoladas, obedecendo a projeto arquitetônico peculiar, demonstrando 
preocupação com funcionalidade e a harmonia entre os materiais 
construtivos, assim como, com os detalhes dos acabamentos aplicados. 

Compostas normalmente de salas para três ambientes ou mais 
(estar, jantar, escritórios, biblioteca, sala de inverno, etc.), lavabo, sala de 
almoço, copa, cozinha com despensa, quatro ou mais dormitórios 
(geralmente suítes), dependências para empregados e garagem para no 
mínimo três veículos. Áreas livres planejadas atendendo projeto de 
paisagismo podendo ter piscina, quadra esportiva ou churrasqueira. 
Estrutura completa de concreto armado. Cobertura em laje 
impermeabilizada com produtos apropriados, obedecendo a projeto 
específico e com proteção térmica ou telhas de cerâmica, sobre estrutura 
de madeira. Fachadas pintadas com látex acrílico sobre massa corrida, 
textura ou com aplicação de pedras especiais ou materiais equivalentes, 
com detalhes definindo um estilo arquitetônico. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e 
acabamentos especiais, geralmente produzidos sob encomenda, tais 
como: 

Pisos: mármore ou de granito, assoalhos, carpete de alta 
densidade. 

Paredes: pintura acrílica sobre massa corrida, azulejos, fórmica, 
epóxi, tecidos, papel decorado, porcelanato ou equivalente. 

Forros: pintura acrílica sobre massa corrida aplicada na própria 
laje ou gesso; madeira. 

Instalações hidráulicas: obedecendo a projeto específico, 
banheiros dotados de peças sanitárias e metais nobres, hidromassagem, 
aquecimento central. 

Instalações elétricas: projetadas especialmente e utilizando 
circuitos independentes e componentes de qualidade, para pontos de usos 
diversos, inclusive tomadas para equipamentos domésticos, telefone, 
eventualmente ar condicionado e equipamentos de segurança. 

Esquadrias: madeira ou de alumínio com detalhes de projeto 
específico e utilizando ferragens especiais. 
 
VI – Tipo Construtivo: Apartamento Padrão Construtivo: 1 – Popular 

Edificações com dois ou mais pavimentos, sem elevador, 
executadas obedecendo à estrutura convencional e sem preocupação com 
o projeto arquitetônico, seja de fachada ou de funcionalidade. Hall de 
entrada e corredores com dimensões reduzidas e acabamentos simples, 
sem portaria e normalmente sem espaço para estacionamento, podendo, o 
térreo, apresentar destinações diversas, tais como pequenos salões 
comerciais, oficinas ou lojas. Fachadas sem tratamentos especiais, 
normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco.  

Unidades normalmente constituídas de sala, um ou mais 
dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço conjugada, normalmente 
sem dependências de empregada. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos 
essenciais e pelo emprego de poucos acabamentos, tais como: 

Pisos: cerâmica simples, caco de cerâmica, taco, forração ou até 
cimentado.  

Paredes: pintura látex sobre emboço ou reboco, barra 
impermeável (pintura ou azulejos comuns) nas áreas molhadas. 

Instalações hidráulicas: sumárias com número mínimo de 
pontos de água, banheiros dotados das peças sanitárias básicas, de modelo 
simples. 

Instalações elétricas: sumárias e com poucos pontos de luz, 
interruptores e tomadas, utilizando componentes comuns. 

Esquadrias: ferro, venezianas de PVC ou de alumínio do tipo 
econômico. 
 
VII – Tipo Construtivo: Apartamento Padrão Construtivo: 2 – Médio 

Edifícios com quatro ou mais pavimentos apresentando alguma 
preocupação com a forma e a funcionalidade arquitetônica, principalmente 
no tocante à distribuição interna das unidades, podendo ser dotados de 
elevadores, geralmente com acessos e circulação pelo mesmo corredor. 

As áreas comuns apresentam acabamentos de padrão médio e 
podem conter salão de festas e, eventualmente, quadras de esportes e 
piscinas, além de guarita e apartamento de zelador. Fachadas com pintura 
sobre massa corrida ou texturizada, ou com aplicação de pastilhas, 
cerâmicas ou equivalentes. 

Unidades contendo sala para dois ambientes, cozinha, área de 
serviço conjugada, dois ou três dormitórios (podendo um deles ter banheiro 
privativo) e em geral uma vaga de garagem por unidade. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e 
acabamentos de boa qualidade, porém padronizados e fabricados em 
escala comercial, tanto nas áreas privativas como nas de uso comum, tais 
como: 

Pisos: taco, carpete de madeira ou acrílico, cerâmica, placas de 
granito. 
Paredes: pintura látex sobre massa corrida ou gesso, azulejos de padrão 
comercial. 

Instalações hidráulicas: completas, atendendo disposição 
básica, com peças sanitárias e seus respectivos componentes de padrão 
comercial, servidos por água fria, podendo dispor de aquecedor individual. 

Instalações elétricas: completas e com alguns circuitos 
independentes satisfazendo distribuição básica de pontos de luz e tomadas, 
podendo estar incluídos pontos para telefone e televisão. 

Esquadrias: caixilhos de ferro ou de alumínio; venezianas de 
alumínio ou PVC com dimensões padronizadas. 
 
VIII – Tipo Construtivo: Apartamento Padrão Construtivo: 3 – Bom 

Edifícios atendendo a projeto arquitetônico com soluções 
planejadas tanto na estética das fachadas como na distribuição interna dos 
apartamentos, em geral dois por andar. Podendo ser dotados de dois ou 
mais elevadores (social e serviço), geralmente com acessos e circulação 
independentes. Hall social não necessariamente amplo, porém com 
revestimentos e elementos de decoração de bom padrão. Áreas externas 
com grandes afastamentos e jardins, podendo ou não conter área de lazer 
(salão de festas, quadras de esportes, piscinas etc.). Fachadas com pintura 
sobre massa corrida, massa texturizada ou cerâmica; eventualmente 
combinados com detalhes em granito ou material equivalente. 

Unidades contendo salas para dois ou mais ambientes, três 
dormitórios, pelo menos uma suíte, cozinha, dois ou mais banheiros 
completos e pelo menos duas ou mais vagas de estacionamento. 
Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e acabamentos de 
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bom padrão e qualidade, tanto nas áreas privativas como nas de uso 
comum, tais como: 

Pisos: assoalho, cerâmica esmaltada, carpete, placas de 
mármore ou de granito. 

Paredes: pintura látex sobre massa corrida ou gesso, 
cerâmica. 

Instalações hidráulicas: completas com peças sanitárias e 
metais de boa qualidade; aquecimento central. 

Instalações elétricas: completas e compreendendo diversos 
pontos de iluminação e tomadas com distribuição utilizando circuitos 
independentes e componentes de qualidade, inclusive pontos especiais 
para equipamentos eletrodomésticos e instalações para antena de TV e 
telefone nas principais acomodações. 

Esquadrias: caixilhos e venezianas de madeira ou de alumínio. 
 
IX – Tipo Construtivo: Apartamento Padrão Construtivo: 4 – Luxo 

Edifícios exibindo linhas arquitetônicas esmeradas. 
Normalmente compostos por um ou dois apartamentos por andar, 
podendo ser duplex. Dotados de dois ou mais elevadores com circulação 
independente para a parte social e de serviço. Hall social amplo com 
materiais de acabamento e de decoração esmerados e pé-direito elevado, 
dotados de guarita e sistema especial de segurança. Áreas externas com 
grandes afastamentos, planejadas e com tratamento paisagístico 
especial, geralmente complementadas com área de lazer completo. 
Fachadas dotadas de tratamentos especiais em concreto aparente, massa 
raspada, texturizada, granito ou material equivalente. 

Unidades com, geralmente, quatro ou mais dormitórios 
(podendo ser suítes), sala para três ou mais ambientes, dependência de 
empregada, ampla área de serviço e geralmente três ou mais vagas de 
estacionamento, eventualmente acrescidas de outras para visitantes. 

Caracterizam-se pela utilização de materiais construtivos e 
acabamentos especiais, tanto nas áreas privativas como nas de uso 
comum, tais como: 

Pisos: madeira, mármore, granito polido, cerâmica especial ou 
similar. 

Paredes: pintura látex sobre massa corrida, cerâmica, epóxi, 
melamínico ou similar. 

Instalações hidráulicas: completas e obedecendo a disposição 
especial, com peças sanitárias e metais de qualidade superior, podendo 
dispor de hidromassagem e aquecimento central. 

Instalações elétricas: sistema especial de iluminação, 
projetado em circuitos independentes, utilizando componentes de 
qualidade, com pontos de tomadas para usos diversos, inclusive para 
equipamentos domésticos; eventualmente ar condicionado. 

Esquadrias: madeira ou de alumínio, executadas atendendo a 
projetos específicos e utilizando ferragens especiais. 
 
X – Tipo Construtivo: Comercial/Serviços Padrão Construtivo: 1 – 
Popular 

Edificações geralmente com um pavimento, arquitetura interior 
e exterior simples. A construção quando possui subdivisão, é feita por 
salas com dimensões reduzidas. Cobertura em telha metálica ou 
fibrocimento sobre estrutura de madeira ou metálica. Os banheiros podem 
ser privativos ou coletivos, contendo apenas instalações básicas e metais 
de modelo simples. Hall e corredores de larguras reduzidas. Normalmente 
sem ou com poucas vagas de estacionamento.  

Caracterizam-se pela utilização de itens construtivos básicos e 
acabamentos simples e econômicos, de qualidade inferior, tanto na área 
das unidades como nas de uso comuns, tais como: 

Pisos: cerâmica simples, caco de cerâmica, cimentado ou 
similar. 

Paredes: pintura látex comum sobre emboço ou reboco, com 
barra impermeável nas áreas molhadas. 

Instalações hidráulicas: dotadas apenas dos equipamentos 
básicos, materiais simples. 

Instalações elétricas: Com número pequeno de pontos de luz, 
interruptores e tomadas, utilizando componentes comuns. 

Esquadrias: madeira, alumínio ou ferro simples. 
 
XI – Tipo Construtivo: Comercial/Serviços Padrão Construtivo: 2 – 
Médio 

Edificações geralmente com um pavimento, podendo ter 
divisões internas para escritórios ou outras dependências. Projetados para 
vãos de proporções pequenas e médias, em geral com até dez metros, 
em estrutura de alvenaria de tijolos ou blocos de concreto. Coberturas de 
telhas de barro sobre tesouras de madeira, geralmente com forro. 

Fachadas normalmente pintadas a látex sobre emboço ou 
reboco, ou sem revestimentos. 

Caracteriza-se pela utilização de poucos acabamentos, tais 
como: 

Pisos: concreto, podendo ter revestimento de cerâmica 
comum, taco, vinílico ou forração. 

Paredes: pintura a látex podendo apresentar barras 
impermeáveis e azulejos comuns nos banheiros. 

Instalações hidráulicas: metais simples. 

Instalações elétricas: básica utilizando materiais econômicos. 
Esquadrias: madeira ou ferro. 

 
XII – Tipo Construtivo: Comercial/Serviços Padrão Construtivo: 3 – 
Bom 

Com um pavimento ou mais, projetados para vãos, em geral, 
superiores a dez metros, utilizando estruturas metálicas ou de concreto pré-
moldado ou armado no local. Coberturas metálicas ou telhas pré-moldadas 
de concreto. Fachadas com tratamento arquitetônico simples, pintadas a 
látex, com revestimento de cerâmica ou outros materiais. Áreas externas 
com piso cimentado ou concreto simples podendo ter partes ajardinadas. 

Caracteriza-se pela aplicação de materiais de acabamentos 
econômicos, tais como: 

Pisos: concreto estruturado nas áreas dos galpões; cerâmica, 
vinílico, carpete ou outras nas demais dependências. 

Paredes: pintura a látex sobre emboço ou reboco, barra 
impermeável ou azulejo nos banheiros. 

Instalações hidráulicas: completas, com louça sanitária e metais 
comuns. 

Instalações elétricas: completas, com distribuição em circuitos 
independentes. 

Esquadrias: madeira, ferro ou de alumínio. 
 
XIII – Tipo Construtivo: Comercial/Serviços Padrão Construtivo: 4 – 
Luxo 

Com um pavimento ou mais, pé-direito elevado e vãos de 
grandes proporções, utilizando estruturas especiais metálicas, de concreto 
pré-moldado ou armado no local. Coberturas metálicas ou telhas pré-
moldadas de concreto. Fachadas com tratamento arquitetônico, utilizando 
painéis de vidro, pintura a látex, revestimento cerâmico ou outros materiais. 

Áreas externas com tratamento paisagístico, pavimentação, 
tendo como dependências acessórias vagas de estacionamento, guarita, 
plataforma de carga e descarga, dentre outras. 

Caracteriza-se pela aplicação de materiais de acabamentos 
especiais, tais como: 

Pisos: concreto estruturado e com revestimentos especiais nas 
áreas dos galpões; cerâmico, vinílico, carpete ou outras nas demais 
dependências. 

Paredes: pintura com tintas especiais, resinas ou acrílicas ou 
cerâmicas aparentes.  

Instalações hidráulicas: completas e de boa qualidade. 
Instalações elétricas: completas, com componentes de boa 

qualidade, distribuídas em circuitos projetados especialmente, incluindo 
cabines de força; instalações suplementares para combate a incêndio, ar 
condicionado central nas áreas administrativas, dentre outros. 

Esquadrias: madeira, ferro ou de alumínio, geralmente 
obedecendo a projeto específico. 
 
XIV – Tipo Construtivo: Galpão/Indústria Padrão Construtivo: 1 – 
Popular 

Com um pavimento ou mais, podendo ter divisões internas para 
escritórios, mezaninos ou outras dependências. Projetados para vãos de 
proporções médias, em geral até dez metros, em estrutura metálica ou de 
concreto e fechamentos com alvenaria de tijolos ou blocos de concreto. 
Coberturas de telhas de barro ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira 
ou metálicas, geralmente com forro. 

Fachadas normalmente pintadas a látex sobre emboço ou 
reboco, ou sem revestimentos. 

Caracteriza-se pela utilização de poucos acabamentos, tais 
como: 

Pisos: concreto, eventualmente estruturado, podendo ter 
revestimento de cerâmica comum ou caco de cerâmica. 

Paredes: pintura a látex podendo apresentar barras 
impermeáveis e azulejos comuns nos banheiros. 

Instalações hidráulicas: simples e dotadas apenas dos 
equipamentos básicos. 

Instalações elétricas: econômicas. 
Esquadrias: madeira, ferro ou de alumínio. 

 
XV – Tipo Construtivo: Galpão/Indústria Padrão Construtivo: 2 – Médio 

Com um pavimento ou mais, projetados para vãos, em geral, 
superiores a dez metros, utilizando estruturas metálicas ou de concreto pré-
moldado ou armado no local. Coberturas metálicas ou telhas pré-moldadas 
de concreto protendido. Fachadas com tratamento arquitetônico simples, 
pintadas a látex, com revestimento de cerâmica ou outros materiais. Áreas 
externas com piso cimentado ou concreto simples podendo ter partes 
ajardinadas. 

Caracteriza-se pela aplicação de materiais de acabamentos 
econômicos, tais como: 

Pisos: concreto estruturado nas áreas dos galpões; cerâmica, 
vinílico, carpete ou outros nas demais dependências. 

Paredes: pintura a látex sobre emboço ou reboco, barra 
impermeável ou azulejo nos banheiros. 

Instalações hidráulicas: completas, com louça sanitária e metais 
comuns. 
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Instalações elétricas: completas, com distribuição em circuitos 
independentes. 

Esquadrias: madeira, ferro ou de alumínio. 
 
XVI – Tipo Construtivo: Galpão/Indústria Padrão Construtivo: 3 – 
Bom 

Com um pavimento ou mais, pé-direito elevado e vãos de 
grandes proporções, utilizando estruturas especiais metálicas, de concreto 
pré-moldado ou armado no local. Coberturas metálicas ou telhas pré-
moldadas de concreto protendido. Fachadas com tratamento 
arquitetônico, utilizando painéis de vidro, pintura a látex, revestimento 
cerâmico ou outros materiais. 

Áreas externas com tratamento paisagístico, pavimentação, 
tendo como dependências acessórias vagas de estacionamento, guarita, 
plataforma de carga e descarga, dentre outras. 

Caracteriza-se pela aplicação de materiais de acabamentos 
especiais nas áreas, tais como: 

Pisos: concreto estruturado e com revestimentos especiais nas 
áreas dos galpões; cerâmico, vinílico, carpete ou outros nas demais 
dependências. 
Paredes: pintura com tintas especiais, resinas ou acrílicas ou cerâmicas 
aparentes. 

Instalações hidráulicas: completas e de boa qualidade. 
Instalações elétricas: completas, com componentes de boa 

qualidade, distribuídas em circuitos projetados especialmente, incluindo 
cabines de força; instalações suplementares para combate a incêndio, ar 
condicionado central nas áreas administrativas, dentre outros. 

Esquadrias: madeira, ferro ou de alumínio, geralmente 
obedecendo a projeto específico. 
 
XVII – Tipo Construtivo: Telheiro Padrão Construtivo: 1 – Popular 

Edificações de um só espaço, constituída por uma cobertura 
de telha de barro ou fibrocimento de qualidade inferior e respectivos 
apoios, dispondo de pelo menos três laterais abertas, normalmente sem 
esquadrias; estrutura de madeira, sem acabamento; piso em terra batida 
ou simples cimento; instalações sanitárias e elétricas mínimas. 
 
XVIII – Tipo Construtivo: Telheiro Padrão Construtivo: 2 – Bom 

Edificações de um só espaço, constituída por uma cobertura 
de telha de barro, fibrocimento ou outra, de boa qualidade e respectivos 
apoios, dispondo de pelo menos três laterais abertas, normalmente sem 
esquadrias; estrutura de madeira, concreto armado ou metálica, sem 
acabamento; piso em simples cimento; instalações sanitárias e elétricas 
mínimas. 
 
XIX – Tipo Construtivo: Outros Tipos Padrão Construtivo: 1 – 
Precário 

Edificação com padrão de acabamento rústico, possuindo um 
pavimento; estrutura de alvenaria ou madeira, conjugada ou geminada, 
material empregado de pouca qualidade, pequena área construída, piso 
de terra, tijolado ou cimentado, forro de madeira simples, quando 
existente, sem dependências e com materiais de acabamento inexistentes 
ou de má qualidade. 
 
XX – Tipo Construtivo: Outros Tipos Padrão Construtivo: 2 – Popular 

Normalmente um pavimento; pé direito até 3 metros; 
arquitetura funcional, sem preocupação com estilo; ausência de 
esquadrias; estrutura de concreto armado; vãos pequenos; cobertura em 
laje de concreto armado ou em telhas de fibrocimento ou barro; 
revestimento rudimentar; paredes internas e tetos sem revestimento e ou 
com pintura a cal; pisos de terra ou cimentados; instalações hidráulicas, 
sanitárias e elétricas mínimas. 
 
 
XXI – Tipo Construtivo: Outros Tipos Padrão Construtivo: 3 – Médio 

Normalmente um pavimento; pé direito até 4 metros, sem 
preocupação arquitetônica; estrutura de madeira, alvenaria ou metálica; 
vãos médios; cobertura em laje de concreto armado ou em telhas de 
fibrocimento ou barro; revestimento simples com pintura a tinta látex, com 
ou sem vedação lateral; pisos de cerâmica simples; instalações 
administrativas pequenas e simples; instalações hidráulicas, sanitárias e 
elétricas simples e reduzidas. 
 
XXII – Tipo Construtivo: Outros Tipos Padrão Construtivo: 4 – Bom 

Um ou mais pavimentos; pé direito até 6 metros; preocupação 
arquitetônica; estrutura de concreto armado ou metálico; vãos médios; 
cobertura de telhas de fibrocimento ou alumínio; revestimento com 
paredes rebocadas; pisos com materiais de boa qualidade; pintura a látex 
ou superior; instalações administrativas de tamanho médio e com 
acabamento de qualidade boa; instalações hidráulicas, sanitárias e 
elétricas de boa qualidade. 
 
XXIII – Tipo Construtivo: Outros Tipos Padrão Construtivo: 5 – Luxo 

Um ou mais pavimentos; pé direito acima de 6 metros; 
normalmente com projeto arquitetônico específico; preocupação com o 

estilo, forma e funcionalidade da edificação; estrutura de concreto armado 
ou metálica; grandes vãos; cobertura de telhas de fibrocimento ou alumínio; 
revestimento com paredes rebocadas; pisos com materiais de qualidade 
superior; pintura a látex, resinas ou similar; instalações administrativas de 
porte e com acabamento de boa qualidade; instalações hidráulicas, 
sanitárias e elétricas completas e de primeira qualidade. 
 

Art. 13. Nos casos singulares de edificações particularmente 
valorizadas ou desvalorizadas, que não se enquadrem em qualquer dos 
tipos ou categorias previstos ou quando a aplicação do método avaliativo 
estatuído nesta Lei possa conduzir, a juízo da Prefeitura, a tratamento fiscal 
injusto ou inadequado, seu valor será fixado por avaliação especial 
determinada pela Prefeitura do Município. 

Art. 14. A Planta Genérica de Valores – PGV a que se refere 
esta Lei será adotada para a definição da base de cálculo do Imposto Sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e para o cálculo do valor 
venal mínimo do imóvel, para o cálculo do Imposto Sobre a Transmissão 
“Inter Vivos”, a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e Direitos 
a Eles Relativos – ITB, na época do lançamento do imposto. 
 
§ 1º. Após a apuração do cálculo previsto no caput deste artigo, o valor 
venal dos imóveis poderá, na forma prevista em regulamento, ter um 
abatimento de até 60% (sessenta por cento) quando for adotado como base 
de cálculo para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
– IPTU. 
 
§ 2º. O Poder Executivo baixará Decreto anualmente regulamentando o 
lançamento e a cobrança do IPTU, definindo, entre outros critérios, o 
desconto sobre o valor do imposto devido, para pagamento à vista ou 
parcelado. 
 

Art. 15. Os valores de m² de terrenos e de edificações 
constantes da Planta Genérica de Valores – PGV a que se refere esta Lei 
deverão ser atualizados anualmente, com base na variação do IPCA/IBGE 
acumulado desde a última atualização da PGV, ou outro índice oficial que 
venha a substituí-lo. 
 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e, em especial, o artigo 25 da Lei 
Complementar nº. 012/2018. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Tabela 01 

 
COEFICIENTES DO FATOR DE CORREÇÃO DO VALOR DO TERRENO 

 
 Situação do Terreno       Fator 

Terreno Normal/Meio de Quadra 1,0 

Terreno de Esquina 1,1 

Terreno Encravado/Vila 0,7 

Terreno Inundável/Pantanoso/Mangue 0,7 

Terreno em aclive/declive 0,7 

Terreno Plano 1,0 

 
* Multiplicar os fatores de situação de se enquadrarem na situação do 
terreno. 
 

VALORES DE M2 DE TERRENO 
 

* Os valores de M2 de terreno seguirão a seguinte tabela: 
 

Código do 
Logradouro 

Nome do Logradouro Valor Terreno M² 

1 
Avenida às Margens do Rio 
Paraíba  R$           75,00  

2 
Avenida Conselheiro José Braz 
do Rego  R$          150,00  

3 Avenida José Fernando Babosa  R$           100,00  

4 BR – 104  R$           100,00  

5 Rua Aércio Barreto do Carmo  R$           100,00  

6 Rua Antônia Clemência de Paula  R$             75,00  

7 Rua Apolônia Lídia Barreto  R$           150,00  
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8 Rua Aristeu Vieira da Silva  R$             75,00  

9 
Rua Coronel Demóstenes 
Barbosa  R$             75,00  

10 Rua Elvira Amorim  R$           150,00  

11 Rua João Bezerra Cabral  R$           150,00  

12 Rua João Enéas Barreto  R$           150,00  

13 Rua João Felipe de Andrade  R$           100,00  

14 Rua João Pinto Sobrinho  R$           125,00  

15 Rua João Rangel de Queiroz  R$             75,00  

16 Rua José Barreto da Silva  R$             75,00  

17 Rua José Bernardo de Moura  R$             75,00  

18 Rua José Gomes de Aquino  R$             75,00  

19 Rua José Raimundo de Lira  R$             25,00  

20 Rua Josilando Costa Pereira  R$             75,00  

21 Rua Manoel Balbino do Carmo  R$             75,00  

22 Rua Manoel Vieira da Silva  R$           100,00  

23 Rua Manoel Vieira das Chagas  R$             75,00  

24 
Rua Octávio Theodoro de 
Amorim  R$             25,00  

25 
Rua Parteira Luiza Rangel de 
Queiroz  R$           100,00  

26 Rua Roldão Cláudio de Melo  R$             25,00  

27 Rua Santa Ana  R$             85,00  

28 
Rua Tenente Valdemar Vieira 
Cavalcante  R$           100,00  

29 Rua Ulisses Enéas Barreto  R$           100,00  

30 
Rua Vereador Sebastião de 
Sousa Barbosa  R$           100,00  

31 Rua Frei Damião  R$             75,00 

32 Travessa João Enéas Barreto  R$           100,00  

33 Ruas com status de Projetada  R$             25,00  
 

 Para logradouros não existentes nesta tabela, o valor do M² do 
terreno será aquele da rua paralela ou mais próxima de maior 
valor. 

 As ruas com status de projetadas, à medida que forem 
devidamente urbanizadas, poderão ter seu valor de M2 de 
terreno atualizado mediante Portaria específica, seguindo as 
regras de publicação de estilo, como determina a legislação. 

 
                    Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado 

da Paraíba, em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Tabela 02 

 
VALOR POR M² DAS EDIFICAÇÕES 

 

Tipo Padrão Construtivo Valor (R$/M²) 

1. 
Casa/Sobrado 

1a. Precário 
1b. Popular 
1c. Médio 
1d. Bom 
1e. Luxo 

R$ 25,00 
R$ 75,00 

R$ 100,00 
R$ 125,00 
R$ 175,00 

2. 
Apartamento 

2a. Precário 
2b. Popular 
2c. Médio 
2d. Bom 
2e. Luxo 

R$ 75,00 
R$ 100,00 
R$ 125,00 
R$ 175,00 
R$ 200,00 

3. Comércio / 
Serviços 

3a. Precário 
3b. Popular 
3c. Médio 
3d. Bom 
3e. Luxo 

R$ 75,00 
R$ 100,00 
R$ 125,00 
R$ 175,00 
R$ 200,00 

4. Galpão / 
Indústria 

4a. Popular 
4b. Médio 
4c. Bom 

R$ 125,00 
R$ 175,00 
R$ 200,00 

5. Telheiro 
5a. Popular 
5b. Bom 

R$ 25,00 
R$ 50,00 

6. Outros 

6a. Precário 
6b. Popular 
6c. Médio 
6d. Bom 
6e. Luxo 

R$ 75,00 
R$ 100,00 
R$ 125,00 
R$ 175,00 
R$ 200,00 

 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 

 
Lei Municipal Nº. 425, de 22 de agosto de 2022. 
 
Cria e regulamenta as atribuições do cargo de Auditor de Tributos Municipal, 
estabelece as atribuições do Fiscal de Tributos Municipal e dá outras 
providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 
 
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas as atribuições para o cargo de Fiscal de 
Tributos Municipal no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Finanças – SEFIN do município de Barra de Santana como as seguintes: 
 
I – Planejar, coordenar e realizar a fiscalização externa, coligindo, 
examinando, selecionando os elementos necessários à ação fiscalizadora; 
II – Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; 
III – Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à 
execução da fiscalização externa; 
IV – Fazer lançamento de tributos e auxiliar a cobrança e o controle do 
recebimento destes tributos; 
V – Manter sempre atualizado com o cadastro imobiliário do município de 
forma a verificar a correção do pagamento dos impostos incidentes sobre a 
propriedade urbana; 
VI – Participar da elaboração de estimativas de impostos a serem cobrados, 
com base no cadastro imobiliário; 
VII – Manter articulação com os cartórios de forma a atualizar-se quanto às 
transações imobiliárias realizadas no município;   
VIII – Constituir crédito tributário mediante lançamento de ofício; 
IX – Auxiliar na cobrança da dívida ativa do município; 
X – Verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a 
autenticidade de livros e registros fiscais instruídos pela legislação 
específica; 
XI – Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, 
vendem ou manipulam e dos serviços que prestam;  
XII – Verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em 
poder dos contribuintes;  
XIII – Investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos;  
XIV – Fiscalizar e colaborar na informação de processos referentes à 
avaliação de imóveis;  
XV – Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de 
escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos, bem 
como coletar e fornecer dados para a atualização de banco de dados em 
sua área de atuação;  
XVI – Auxiliar na realização de pesquisas de campo, para possibilitar a 
atualização das informações relativas à sua área de atuação; 
XVII – Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das 
atribuições típicas da classe; 
XVIII – Instaurar processos por infração verificada pessoalmente;  
XIX – Participar de sindicâncias especiais para instauração de processos 
ou apuração de denúncias e reclamações;  
XX – Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das 
fiscalizações efetuadas; 
XXI – Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a 
emergência e solicitando socorro;  
XXII – Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 
policiamento, sempre que necessário objetivando a fiscalização integrada e 
o cumprimento da legislação no que for área de sua responsabilidade;  
XXIII – Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos 
relativos aos serviços de fiscalização executados;  
XXIV – Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar 
os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;  
XXV – Elaborar informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 
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Art. 2º. Fica criado o cargo de Auditor de Tributos Municipal, na estrutura 
da Controladoria Geral do Município – CGM, com as seguintes atribuições: 
 
I – Fiscalizar o cumprimento da Legislação Tributária, bem como constituir, 
mediante lançamento por homologação e de ofício, os créditos tributários;  
II – Propor alterações, modificações e revisões de lançamentos, referentes 
à Tributação Municipal;  
III – Executar procedimentos fiscais, participando de pesquisas e 
investigações fiscais, junto a empresas no âmbito Municipal;  
IV – Realizar diligências para averiguação da existência da estrutura 
operacional da empresa dentro e fora do Município;  
V – Efetuar vistorias para a apuração de características gerais e utilização 
dos imóveis localizados no município, para fins de informação em 
processos administrativos e judiciais;  
VI – Proceder a estudos socioeconômicos para análise de capacidades 
contributivas, realizando pesquisas no mercado imobiliário;  
VII – Elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo 
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou 
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de 
benefícios fiscais;  
VIII – Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos 
na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle 
fiscalizador, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, 
equipamentos e assemelhados;  
IX – Examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, 
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando 
as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado 
o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;  
X – Proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da 
legislação tributária; supervisionar as demais atividades de orientação ao 
contribuinte;  
XI – Gerenciar o sistema de inscrição municipal, participar da elaboração, 
alteração, revisão, consolidação e codificação da legislação tributária 
municipal;  
XII - assessorar tecnicamente na área tributária da Secretaria de Finanças 
e/ou demais Secretarias Municipais;  
XIII – Coordenar, assessorar, estabelecer, recomendar critérios de política 
tributária, definir mecanismos de acompanhamento e controle tributário;  
XIV – Coordenar e gerenciar as ações dos fiscais tributários;  
XV – Elaborar pareceres técnicos sobre os tributos do Município, atender 
os demais órgãos públicos de todas as esferas, no que tange a 
informações e procedimentos fiscais;  
XVI – Elaborar projetos tributários, estatísticas, mapas, gráficos, 
cronogramas, planilhas e outros instrumentos de apoio gerencial;  
XVII – Supervisionar as atividades de orientação aos contribuintes dos 
tributos municipais; elaborar informações em processos administrativos;  
XVIII – Analisar e prestar informações em processos de pagamentos a 
fornecedores contratados pelo município, sob o aspecto tributário;  
XIX – Orientar a execução de procedimentos relativos à dação em 
pagamento de débitos tributários, de interesse do município e efetuar 
programação de fiscalização das empresas de grande porte;  
XX – Efetuar parcelamentos de tributos já inscritos e emitir as respectivas 
guias de recolhimento, bem como manter e operacionalizar o sistema de 
cadastro técnico da Secretaria de Finanças;  
XXI – Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes 
multidisciplinares com atividades de avaliação e elaboração de planos e 
programas;  
XXII – Proferir palestras, treinamento, bem como ministrar cursos nas 
áreas de abrangência; participar de comissões, grupos de trabalhos e 
delegações em áreas estratégicas de interesse do município;  
XXIII- Desempenhar outras atividades correlatas ao cargo de Auditor 
Fiscal Municipal, no interesse do Município. 
 
Art. 3º. Nos concursos realizados a partir da publicação desta Lei, para 
posse no cargo de Fiscal de Tributos Municipal, objeto da presente norma, 
deverá ser exigida como condição para a posse no cargo público a 
apresentação de diploma de conclusão de curso de nível superior em 
Direito, Administração, Economia ou Contabilidade. 
 
Art. 4º. Para o cargo de Auditor de Tributos será exigida para posse no 
cargo a apresentação de diploma de curso de nível superior de Direito, 
Administração, Economia ou Contabilidade, com especialização na área 
tributária. 
 
Art. 5º. A carga horária, a lotação, o valor do vencimento, os requisitos 
para provimento e a quantidade de vagas para cada cargo regulamentado 
nesta Lei passam a viger em conformidade com a tabela contida no seu 
anexo único. 
 
Parágrafo único. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias, previstas no orçamento vigente para o 
exercício financeiro de 2022. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
todas as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Anexo Único 

Detalhamento dos Cargos, Carga Horária, Lotação, Vencimento e 
Quantidade de Vagas para Provimento por Concurso Público 

 
Nomenclatura do Cargo FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 
Carga Horária Semanal em 
Horas 

40 

Secretaria de Lotação Secretaria Municipal de 
Finanças/SEFIN 

Valor do Vencimento (em R$) R$ 3.047,00 
Requisitos para 
Investidura/Posse 

Curso de nível superior em Direito, 
Administração, Economia ou 
Contabilidade 

Quantidade de Vagas na 
Estrutura Administrativa 
Municipal 

02 (dois) 

 
 

Nomenclatura do Cargo AUDITOR DE TRIBUTOS 
MUNICIPAL 

Carga Horária Semanal em 
Horas 

40 

Secretaria de Lotação Controladoria Geral do 
Município/CGM 

Valor do Vencimento (em R$) R$ 3.462,00 
Requisitos para 
Investidura/Posse 

Curso de nível superior em Direito, 
Administração, Economia ou 
Contabilidade com especialização na 
área tributária 

Quantidade de Vagas na 
Estrutura Administrativa 
Municipal 

02 (duas) 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Lei Municipal Nº. 426, de 22 de agosto de 2022. 
 
Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para os fins 
que menciona e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial 
ao orçamento vigente no valor de R$ 869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e 
Nove Mil e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), para atender as 
despesas para as quais não existe dotação orçamentária específica no 
Orçamento corrente para Construção de Creche com capacidade para 50 
(cinquenta) crianças no município de Barra de Santana, através do 
Programa Primeira Infância do Governo do estado da Paraíba. 
 
Parágrafo único. As discriminações do crédito especial no caput deste artigo 
serão assim distribuídas: 
 
02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Rubrica: 12 365 1002 1005 Construção/Ampliação/Reforma e Aquisição de 
equipamentos para Creche  
Valor: R$ 869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil e Cinco Reais e 
Sessenta e Sete Centavos) 
Elementos de Despesas: 
4490.51 - Obras e Instalações...................................................... R$ 
869.005,67 
Total.............................................................................................. R$ 
869.005,67  
Fonte de recurso: 15710000 – Transferências do Estado referentes a 
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 
Finalidade: Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) 
crianças no município de Barra de Santana, através do Programa Primeira 
Infância do Governo do Estado da Paraíba 
 
Art. 2º. Para a cobertura do crédito autorizado pelo artigo anterior serão 
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usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964. 
 
Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo municipal autorizado a 
suplementar o referido projeto, caso seja necessário, nos moldes do artigo 
42, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como, nos limites 
do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2022. 
 
Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da 
adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de 
adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, 
consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/00. 
 
Art. 4º. Fica ainda a Prefeita Municipal autorizada a realizar as 
modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e no PPA 
vigentes, promovendo à compatibilização da ação ora proposta. 
  
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.  
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
ANEXO I 

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO 

(artigo 16, I, Lei Complementar nº. 101/2000) 
 
 
OBJETO DA DESPESA: 
 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ R$ 
869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil e Cinco Reais e 
Sessenta e Sete Centavos), para Construção de Creche com capacidade 
para 50 (cinquenta) crianças no município de Barra de Santana, através 
do Programa Primeira Infância do Governo do estado da Paraíba. 
  
02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Rubrica: 12 365 1002 1005 - Construção/Ampliação/Reforma e Aquisição 
de equipamentos para Creche  
Valor: R$ 869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil e Cinco Reais e 
Sessenta e Sete Centavos) 
Elementos de Despesas: 
4490.51 - Obras e Instalações...................................................... R$ 
869.005,67 
Total.............................................................................................. R$ 
869.005,67  
 
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a 
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
 
Finalidade: Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) 
crianças no município de Barra de Santana, através do Programa Primeira 
Infância do Governo do estado da Paraíba  
 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 
Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento 
corrente, uma vez que os recursos decorrerão de anulação de despesas 
já consignadas no orçamento e/ou decorrente de excesso de arrecadação. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

(artigo 16, II, Lei Complementar nº. 101/2000) 
 
 OBJETO DA DESPESA: 

 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 
869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil e Cinco Reais e Sessenta 
e Sete Centavos), para Construção de Creche com capacidade para 50 
(cinquenta) crianças no município de Barra de Santana, através do 
Programa Primeira Infância do Governo do estado da Paraíba. 
 
FONTE DE RECURSOS: 
 
Crédito Especial a ser aberto na LOA 2022, tendo como fonte de recursos 
provenientes de convênio com o Governo do Estado/Programa Primeira 
Infância/Emenda Parlamentar. 
  
Na qualidade de ordenadora de "despesas" do Município de Barra de 
Santana, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº. 
101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada 
possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado. 
  
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Lei Municipal Nº. 427, de 22 de agosto de 2022. 
 
Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para os fins 
que menciona e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial 
ao orçamento vigente no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para 
atender as despesas para as quais não existe dotação orçamentária 
específica no Orçamento corrente para requalificação, por meio de reforma, 
de complexo esportivo no município de Barra de Santana, através do 
Convênio nº. 388/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba. 
 
Parágrafo único. As discriminações do crédito especial no caput deste artigo 
serão assim distribuídas: 
 
02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Rubrica: 12 361 1002 1007 - Construção, Recuperação e Ampliação de 
Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais   
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
Elementos de Despesas: 
4490.51 - Obras e Instalações...................................................... R$ 
300.000,00 
Total.............................................................................................. R$ 
300.000,00 
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a 
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação. 
Finalidade: Requalificação, por meio de reforma, de complexo esportivo no 
município de Barra de Santana, através do Convênio nº. 388/2021, 
celebrado com o Governo do Estado da Paraíba. 
 
Art. 2º. Para a cobertura do crédito autorizado pelo artigo anterior serão 
usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964. 
 
Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo municipal autorizado a 
suplementar o referido projeto, caso seja necessário, nos moldes do artigo 
42, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como, nos limites 
do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2022. 
 
Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da 
adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de 
adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, 
consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/00. 
 
Art. 4º. Fica ainda a Prefeita Municipal autorizada a realizar as modificações 
oriundas do referido crédito especial na LDO e no PPA vigentes, 
promovendo à compatibilização da ação ora proposta. 
  
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.  
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
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CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 

Prefeita Constitucional 
 

ANEXO I 
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-

FINANCEIRO 
(artigo 16, I, Lei Complementar nº. 101/2000) 

 
OBJETO DA DESPESA: 
 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para atender as despesas para as quais 
não existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para 
requalificação, por meio de reforma, de complexo esportivo no município 
de Barra de Santana, através do Convênio nº. 388/2021, celebrado com o 
Governo do Estado da Paraíba. 
  
02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Rubrica: 12 361 1002 1007 - Construção, Recuperação e Ampliação de 
Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais 
 
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
 
Elementos de Despesas: 
4490.51 - Obras e Instalações....................................... R$ 300.000,00 
Total............................................................................... R$ 300.000,00 
 
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a 
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação. 
 
Finalidade: Requalificação, por meio de reforma, de complexo esportivo 
no município de Barra de Santana, através do Convênio nº. 388/2021, 
celebrado com o Governo do Estado da Paraíba. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 
Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento 
corrente, uma vez que os recursos decorrerão de anulação de despesas 
já consignadas no orçamento e/ou decorrente de excesso de arrecadação. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
(artigo 16, II, Lei Complementar nº. 101/2000) 

 
 OBJETO DA DESPESA: 
 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para requalificação, por meio de 
reforma, de complexo esportivo no município de Barra de Santana, através 
do Convênio nº. 388/2021, celebrado com o Governo do Estado da 
Paraíba. 
 
FONTE DE RECURSOS: 
 
Crédito Especial a ser aberto na LOA 2022, tendo como fonte de recursos 
provenientes de convênio com o Governo do Estado/Programa Primeira 
Infância/Emenda Parlamentar. 
  
Na qualidade de ordenadora de "despesas" do Município de Barra de 
Santana, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº. 
101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada 
possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado. 
  
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
Lei Municipal Nº. 428, de 22 de agosto de 2022. 
 
Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para os fins 
que menciona e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA – PB, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial 
ao orçamento vigente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 
atender as despesas para as quais não existe dotação orçamentária 
específica no Orçamento corrente para Construção de 03 (três) poços 
tubulares, como Tubo Geo-Mecânico de 6”, profundidade 100m, para o 
município de Barra de Santana. 
 
Parágrafo único. As discriminações do crédito especial no caput deste artigo 
serão assim distribuídas: 
 
02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO 
AMBIENTE 
 
Rubrica: 17 512 1004 1025 - Construção/Ampliação e Recuperação do 
Sistema de Abastecimento D’água  
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
Elementos de Despesas: 
4490.51..........................................................................................R$ 
100.000,00 
Total.............................................................................................. R$ 
100.000,00 
 
Fonte de recurso: 17010000 Outras Transferências de Convenies ou 
Instrumentes Congêneres dos Estados. 
 
Finalidade: Construção de 03 (três) poços tubulares, como Tubo Geo-
Mecânico de 6”, profundidade 100m, para o município de Barra de Santana. 
 
Art. 2º. Para a cobertura do crédito autorizado pelo artigo anterior serão 
usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964. 
 
Parágrafo único. Fica ainda o Poder Executivo municipal autorizado a 
suplementar o referido projeto, caso seja necessário, nos moldes do artigo 
42, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como, nos limites 
do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2022. 
 
Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da 
adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de 
adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, 
consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/00. 
 
Art. 4º. Fica ainda a Prefeita Municipal autorizada a realizar as modificações 
oriundas do referido crédito especial na LDO e no PPA vigentes, 
promovendo à compatibilização da ação ora proposta. 
  
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 404, de 22 de 
novembro de 2021. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
ANEXO I 

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO 

(artigo 16, I, Lei Complementar nº. 101/2000) 
 
OBJETO DA DESPESA: 
 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), para atender as despesas para as quais não 
existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para 
Construção de 03 (três) poços tubulares, como Tubo Geo-Mecânico de 6”, 
profundidade 100m, para o município de Barra de Santana. 
  
02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO 
AMBIENTE 
 
Rubrica: 17 512 1004 1025 - Construção/Ampliação e Recuperação do 
Sistema de Abastecimento D’água  
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Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
 
Elementos de Despesas: 
4490.51.............................................................................R$ 100.000,00 
Total................................................................................. R$ 100.000,00 
 
Fonte de recurso: 17010000 Outras Transferências de Convenies ou 
Instrumentes Congêneres dos Estados. 
 
Finalidade: Construção de 03 (três) poços tubulares, como Tubo Geo-
Mecânico de 6”, profundidade 100m, para o município de Barra de 
Santana. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 
Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento 
corrente, uma vez que os recursos decorrerão de anulação de despesas 
já consignadas no orçamento e/ou decorrente de excesso de arrecadação. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024 
Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas 
à realidade orçamentária futura. 
 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
(artigo 16, II, Lei Complementar nº. 101/2000) 

 
 OBJETO DA DESPESA: 
 
Abertura de crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), para atender as despesas para as quais não 
existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para 
Construção de 03 (três) poços tubulares, como Tubo Geo-Mecânico de 6”, 
profundidade 100m, para o município de Barra de Santana. 
 
FONTE DE RECURSOS: 
 
Crédito Especial a ser aberto na LOA 2022, tendo como fonte de recursos 
provenientes de convênio com o Governo do Estado/Programa Primeira 
Infância/Emenda Parlamentar. 
  
Na qualidade de ordenadora de "despesas" do Município de Barra de 
Santana, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº. 
101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada 
possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado. 
  
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
PORTARIA Nº 61/2022 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), bem como demais legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA NÃO REMUNERADA a servidora 
SILMARA ALVES BARBOSA, matrícula nº. 506.231-0, ocupante do 
cargo de Bioquímica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SMS da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB, pelo período de 02 (dois) 
anos. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
até 31 de julho de 2024. 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 1º de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
PORTARIA Nº 62/2022 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), bem como demais legislações pertinentes 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESFAZER, a pedido, A DISPONIBILIZADE COM ÔNUS PARA O 
ÓRGÃO CESSIONÁRIO da servidora estatutária DÉBORA JANAÍNA 
RIBEIRO E SILVA, ocupante do cargo de Professora (PB-IV – Matemática), 
titular da matrícula funcional nº. 505.349-0, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB, retornando-
a para as atividades junto do Sistema Municipal de Educação de Barra de 
Santana – SME. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 1º de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
PORTARIA Nº 63/2022 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V c/c o art. 119 do ESPMBS), bem como demais legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. PRORROGAR, a pedido, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA 
EM PESSOA DA FAMÍLIA à servidora JAYNE SUZY PIRES DA COSTA, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Humano – SMDH da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana-PB. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com período 
de prorrogação de 03 (três) meses – de 16 de julho a 15 de outubro de 
2022, nas condições determinadas pelo § 3º do Art. 119 da Lei Municipal n° 
25/1997 (ESPMBS). 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 1º de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
PORTARIA Nº 64/2022 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), bem como demais legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor efetivo JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA 
para exercer a função gratificada de Secretário Escolar da EMEB 
Professora Maria Oliveira Santos, do Distrito de Mororó, unidade escolar 
membro da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana-PB. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a anterior  
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designação da servidora Rosilene Moura Barbosa. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 1º de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
PORTARIA Nº 65/2022 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), bem como demais legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. CONCEDER PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS, por um período de seis meses, a pedido, ao servidor 
JOSÉ BERIVALDO SALES ALMEIDA, Professor, vinculado à matrícula 
funcional nº. 404.233-7, lotado na Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de julho de 2022 e vigendo até 31 de dezembro de 2022. 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 02 de agosto de 2022. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022 

 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 
PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, às 11h00min HORAS 
DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PELO 
PERIODO DE DOZE MESES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS CONTINUOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTANA - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-
1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Barra de Santana - 
PB, 18 de agosto de 2022. ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro 
Oficial 

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 
PB, às 09h30min HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Barra de Santana - 
PB, 16 de Agosto de 2022. ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro 
Oficial 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 

 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 18 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 08:31 
horas do dia 18 de agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: 
bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Barra de 
Santana - PB, 04 de agosto de 2022. ERINALDO ARAUJO SOUSA. 
Pregoeiro Oficial 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW 
MUSICAL DA BANDA CASCAVEL, PARA AS FESTIVIDADES EM PRAÇA 
PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: W L 
PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 25.000,00. Barra de Santana - 
PB, 29 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – 
Prefeita 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE 
SHOW MUSICAL DA BANDA CASCAVEL, PARA AS FESTIVIDADES EM 
PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.120 
Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 23 695 1004 2069 
Promoção de Festas Regionais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 27/11/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04401/2022 - 29.08.22 - 
W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 25.000,00. 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022 

 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NSF 
TRANSPORTES LTDA - R$ 70.600,00. Barra de Santana - PB, 16 de 
Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.040 Secretaria Municipal de 
Educação 12 361 1002 2015 Manutenção do Transporte Escolar da 
Educação Básica 12 364 1002 2026 Manutenção do Transporte para 
Estudantes Universitários. 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
03501/2022 - 16.08.22 - NSF TRANSPORTES LTDA - R$ 70.600,00. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022 

 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, 
às 10h00min HORAS DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
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legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2019. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: 
bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou 
www.tce.pb.gov.br. Barra de Santana - PB, 12 de agosto de 2022. 
ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro Oficial. 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00013/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, 
REFRIGERANTES E LATICINIOS DE FORMA PARCELADA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J 
IVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO - R$ 368.393,20. Barra de 
Santana - PB, 11 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE 
ANDRADE – Prefeita 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00015/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 
PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB, Conforme Nº do 
Convênio 920952/2021 e Nº da Proposta 046308/2021; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta. Barra de 
Santana - PB, 12 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE 
ANDRADE – Prefeita 

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 

00001/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E 
INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM - R$ 
341.849,30. Barra de Santana - PB, 02 de Agosto de 2022. CACILDA 
FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS DE 
FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais e Próprios do Município de 
Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 
2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Infraestrutura 02.090 Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Humano 08 244 1003 2044 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano 02.100 
Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2054 Manutenção de 
Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do 
FNAS 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 02.040 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2014 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
FUNDAMENTAL – 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE – 12 365 1002 
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 366 1002 2024 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA – 12 306 
1002 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 11/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03401/2022 - 11.08.22 - J 
IVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO - R$ 368.393,20. 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, 
PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA E FEDERAIS: 02.040 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2014 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – FUNDAMENTAL – 12 365 1002 2017 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE – 12 
365 1002 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRE–ESCOLA – 12 366 1002 2024 

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – EJA – 12 306 1002 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – 33.90.30 –MATERIAL 
DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 02201/2022 - 02.08.22 - COOPERATIVA DE 
COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CAM - R$ 341.849,30. 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 03401/2022 

 Aos 11 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da 
Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - Centro - Barra de Santana - PB, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, 
de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº 00013/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, 
EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS DE FORMA 
PARCELADA; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou 
entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. J 
IVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO. CNPJ: 20.071.840/0001-52. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15. Valor: R$ 
368.393,20. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 
(doze) meses, considerados da data de publicação e seu extrato será 
publicado na integra na imprensa oficial do município. Barra de Santana - 
PB, 11 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – 
Prefeita 

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 

00002/2022 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, por sua 
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA para 
CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde 
para a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E 
ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU 
CONSULTAS, JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA, podendo os interessados apresentar toda a documentação e 
proposta, iniciando os recebimento em 24/08/2022, até o final do exercício 
de 2022, no horário de 08h00min às 12h00min horas. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de 
recursos prevista para o exercício financeiro de 2022/2023. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Liberdade, 45, 
Centro – Barra de Santana – PB e no Site do TCE-PB. Telefone: (083) 3346-
1066. Barra de Santana - PB, 23 de agosto de 2022. EDNA MACEDO DE 
SOUSA - Presidente da Comissão. 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 
00003/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, por sua 
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA para 
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para REALIZAR 
EXAMES LABORATÓRIOS EM SEUS ESTABELECIMENTOS, 
CONFORME RELAÇÃO DE EXAMES DA TABELA SUS NO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, podendo os interessados 
apresentar toda a documentação e proposta no período de 24/08/2022 a 
13/09/2022, no horário de 08h00min às 13h00min. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de 
recursos prevista para o exercício financeiro de 2022: TABELA SUS. O 
Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida 
Liberdade, 45, Centro – Barra de Santana – PB e no Site do TCE-PB. 
Telefone: (083) 3346-1066. Barra de Santana - PB, 23 de agosto de 2022. 
EDNA MACEDO DE SOUSA - Presidente da Comissão. 

 
EXTRATO DE APOSTILAMENTO 

 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de  
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Santana e: CT Nº 02001/2022 - J F Soares & Cia Ltda - CNPJ: 
24.220.972/0002-30 - Apostila 01 - acréscimo médio de 4,43% e redução 
média de 12,12%. ASSINATURA: 19.08.22 
 

  ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE P.ANTERIOR REALINHADO VARIAÇÃO % 

1 

GASOLINA 
COMUM - Com 
ausência de 
impurezas 

LITRO 7,012 5,742 -18,11

2 
DIESEL B S500 - 
Com ausência de 
impurezas. 

LITRO 6,573 6,933 5,48

3 
DIESEL B S10 - 
Com ausência de 
impurezas 

LITRO 6,800 7,030 3,38

4 
ETANOL - Com 
ausência de 
impurezas. 

LITRO 5,212 4,892 -6,14

Barra de Santana – PB, 19 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS 
LOPES DE ANDRADE. Prefeita 

EXTRATO DE ADITIVO 
 

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 04401/2021 - A de Freitas Tavares - ME - CNPJ: 
17.155.539/0001-12 - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2022. ASSINATURA: 29.07.22 

 
EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00018/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 04402/2021 - Delvalle Materiais Eletricos Eireli - CNPJ: 
37.227.550/0001-58 - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2022. ASSINATURA: 28.07.22 

 
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022 

 
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 
00011/2022, para o dia 02 de Setembro de 2022 às 08:00 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Liberdade, 45 - Centro - 
Barra de Santana - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: 
bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Barra de Santana - PB, 26 de Agosto 
de 2022 ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro Oficial 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 

 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00016/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: A DE FREITAS TAVARES – ME - R$ 65.400,00. Barra de 
Santana - PB, 26 de Agosto de 2022. CACILDA FARIAS LOPES DE 
ANDRADE – Prefeita 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria 
de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Infraestrutura 02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária 
e Meio Ambiente 20 122 1004 2061 Manutenção da Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 33.90.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 26/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
03701/2022 - 26.08.22 - A DE FREITAS TAVARES - ME - R$ 65.400,00. 

  
 
 

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – TP 005/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB JOSUÉ BARBOSA DE 
ANDRADE LIRA BARRA DE SANTANA PB, CONFORME CONVENIO 
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA 
PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
07301/2021 - N&g Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ: 40.262.021/0001-
08 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 24.06.22 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DO 
PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO VEREDA GRANDE, INCLUSO 
A RECONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO E APLICAÇÃO DO PISO EM 
GRANILITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 29/10/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
04601/2022 - 30.08.22 - ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA - R$ 32.640,00. 

 
  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00003/2022 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DO PISO DA 
QUADRA POLIESPORTIVA SÍTIO VEREDA GRANDE, INCLUSO A 
RECONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO E APLICAÇÃO DO PISO EM 
GRANILITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA - R$ 
32.640,00. Barra de Santana - PB, 30 de Agosto de 2022. CACILDA 
FARIAS LOPES DE ANDRADE - Prefeita 
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